
21/12-2020 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

 

Từ 21/12/2020 đến 27/12/2020 

 

Ngày 

tháng 

Giám đốc 

Trần Minh Nhựt 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Điền Tân 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Ngọc Lan 
Ghi chú 

Thứ hai 

21/12 

        S: 8g Họp báo với các phòng 

và Trung tâm trực thuộc sở. 

 
        C: (dự kiến) 13g30 Dự HN tổng 

kết công tác công an năm 2020 (tại 

Công an tỉnh) 
 

       S: 8g Họp báo với các phòng 

và Trung tâm trực thuộc sở. 
          + dự lớp Xây dựng Đảng tại ĐU 

Khối, (cả ngày)  
        C: 14g Họp về kinh phí tổ chức 

thi tuyển phương án kiến trúc công trình 

Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng 

Hàm Mặt tỉnh An Giang, tại PH 02 STC 

(P. ĐT; NS; HCSN cùng dự) 

 

      S: + 8g Họp báo với các 

phòng và Trung tâm trực thuộc 

sở. 

 

      C: 14g Thông qua kết luận 

thanh tra, tại Hội ND tỉnh (P. Ttra 

chuẩn bị nội dung)   

       S: 08 giờ họp 

báo mời thủ 

trưởng các phòng 

và Trung tâm (1 

phòng 1người) 

Thứ ba  

22/12 

               S: + 8g Hội nghị giải ngân 

vốn đầu tư công 11 tháng năm 

2020, tại HT UBND tỉnh (P. ĐT 

chuẩn bị nội dung)  

       + 8g Họp về việc dự toán thu 

– chi tiền sử dụng đất cấp tỉnh 

quản lý năm 2021 tại PH 02 STC (P. 

ĐT; CS; NS cùng dự) 

          + dự lớp Xây dựng Đảng tại ĐU 

Khối, (cả ngày)  
 

  

Thứ tư 

23/12 

S: 

 

       C: (dự kiến) Đi khảo sát khu 

thương mại Tịnh Biên và nghe bc 

các dự án của Cty Đông Dương, 

Cty Tam Thông tại Tịnh Biên 

        S: 8g Họp thống nhất nguồn vốn 

thực hiện Dự án xây dựng Hệ thống 

camera an ninh giám sát tuyến biên giới 

và phòng chống tội phạm tại PH 02 STC 

(P. ĐT; NS cùng dự)) 

         C: 14g trao đổi xử lý cơ sở nhà, đất 

số 58, đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ 

Xuyên, thành phố Long Xuyên, tại PH 

01 STC (Phòng Giá CS chuẩn bị) 

        S: 07g30 Dự  Hội nghị tổng kết 

công tác tư pháp năm 2020, nhiệm kỳ 

2016- 2020 và triển khai công tác năm 

2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 – 

2025, PH 01 BPUBND tỉnh (P. HCSN 

chuẩn bị nội dung) 

 

Thứ năm 

24/12 

S: 

 

      C: (dự kiến) Sơ kết phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ 2020 (tại 

Công an tỉnh) 

        S: (dự kiến) Dự Hội nghị 

tổng kết Chỉ thị số 1666/CT-

UBND về tăng cường thực hiện 

các biện pháp phòng chống tham 

nhũng trên địa bàn tỉnh  và Tổng 

kết công tác ngành Thanh tra – 

HTUB 

 

 



21/12-2020 

Thứ sáu  

25/12 

S: 8g Họp Tổng kết ngành Tài 

chính (tại Sở Tài chính) 

        S: + 7g30 Dự hội nghị tổng 

kết công tác quan sự, quốc phòng 

địa phương năm 2020, tại Bộ 

CHQS tỉnh (P, NS chuẩn bị nội 

dung)  

 

      + 8g Họp Tổng kết ngành Tài 

chính (tại Sở Tài chính) 

 

S: 8g Họp Tổng kết ngành Tài 

chính (tại Sở Tài chính) 

S: Họp Tổng kết 

ngành Tài chính 

mời thủ trưởng 

các phòng và 

Trung tâm (1 

phòng 1 người) 

Thứ bảy 

26/12 

    

Chủ nhật 

27/12 

    

Thứ hai 

28/12 

        Triển khai nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021 của 

Chính phủ, tại PH 01 VPUBND 

tỉnh (cả ngày)  

   

Thứ ba  

29/12 

        Triển khai nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021 của 

Chính phủ, tại PH 01 VPUBND 

tỉnh (cả ngày) 

   

 


